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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi dalam bidang pendidikan 

mengalami peningkatan, sehingga tiap – tiap sekolah sudah tersedia 

laboratorium untuk menunjang dan menyempurnakan pemahamaan materi 

pada siswa dengan melakukan praktikum. 

Namun dalam kenyataan yang terjadi sekarang, kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan SMP Bhayangkari Karangpandan kurang efektif 

dan kondusif. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dalam proses 

belajar mengajar di laboratorium SMP Bhayangkari Karangpandan. Kendala 

yang dihadapi adalah komputer yang digunakan dalam laboratorium tersebut 

masih mempunyai spesifikasi rendah dengan rata – rata RAM hanya sebesar 

256 Mb dengan prosesor intel pentium II 801 Mhz , dan intel pentium III 1 

Ghz. Sistem operasi pada komputer menggunakan windows Xp, Windows 

2000, dan Windows 98. Untuk memori penyimpanan (Harddisk) rata-rata 

40 Gb pada tiap-tiap komputer. Laboratorium SMP Bhayangkari juga belum 

ada jaringan LAN, dan yang paling sering dirasakan di laboratorium sekolah 

adalah komputer bekerja sangat lambat dan komputer sering mengalami 

kerusakan baik software maupun hardware,  sehingga kegiatan yang 

berlangsung di laboratorium kurang maksimal dan banyak waktu yang 

terbuang dalam proses belajar. Penggunaan komputer PC yang 
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perawatannya dilakukan untuk setiap komponen PC juga menjadi suatu 

kendala. Hal ini dikarenakan guru dan karyawan sekolah harus mengelola 

dan melakukan perawatan pada tiap-tiap komputer dengan tidak 

didukungnya sumber daya manusia yang baik. 

Selain kendala teknis, ada kendala lain yang ditemui di SMP 

Bhayangkari Karangpandan yaitu dalam biaya perawatan komponen PC. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa biaya perawatan untuk 

komponen PC selama tiga tahun berturut-turut hanya dianggarkan 1 juta 

rupiah dalam satu tahun. Anggaran sebesar satu juta rupiah ini dianggap 

sangat kurang, mengingat dana tersebut dipergunakan untuk reparasi atau 

pembelian peralatan yang rusak pada komponen PC. Penggantian peralatan 

yang rusak membutuhkan biaya besar, karena harga-harga peralan 

komponen PC termasuk mahal (Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala 

Sekolah SMP Bhayangkari Karangpandan 18 Maret 2013) 

Kendala-kendala tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan belajar 

mengajar di laboratorium, dan mengakibatkan kurang efektifnya 

pengelolaan dan perawatan laboratorium yang dilakukan oleh guru yang 

bertindak sebagai  laboran. Untuk kelancaran baik segi proses belajar 

mengajar maupun kegiatan pengelolaan laboratorium dan pemanfaatan 

teknologi, perlu adanya sebuah optimalisasi terhadap laboratorium tersebut. 

Sehingga kegiatan perawatan laboratorium atau kegiatan maintenance dapat 

berjalan lancar dan kendala-kendala diatas dapat teratasi. 



3 

 

Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut digunakan sistem 

jaringan terpusat mnggunakan LTSP. Alasan utama peneliti memakai sistem 

jaringan terpusat mnggunakan LTSP karena tidak membutuhkan harddisk 

pada tiap-tiap komputer, harddisk hanya pada satu komputer server. Sistem 

operasi dan aplikasi pada client sama dengan yang ada di server sehingga 

pemeiharaanya lebih mudah karena pemeliharaan sistem operasi, aplikasi 

dan keamanan data tidak harus pada tiap-tiap komputer. Sistem LTSP dapat 

digunakan pada komputer dengan spesifikasi yang sangat rendah. 

Berdasarkan pada permasalahan yang ditemui dalam proses belajar 

mengajar di laboratorium SMP Bhayangkari Karangpandan, sehingga dalam 

penelitian ini dipilih judul: OPTIMALISASI PENGGUNAAN 

LABORATORIUM SEKOLAH DENGAN SISTEM JARINGAN 

TERPUSAT MENGGUNAKAN LTSP (Linux Terminal Server Project) 

(Studi Kasus SMP Bhayangkari Karangpandan). Dengan harapan akan 

membawa pengaruh positif terhadap kelancaran belajar mengajar serta 

maintenance di laboratorium agar lebih efektif. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk 

memudahkan proses penelitan ini, penulis merasa perlu adanya suatu 

rumusan yang tepat. Sehingga dapat memperjelas masalah yang akan 

diteliti. Adapun perumusan masalahnya adalah : 
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1. Guru harus merawat atau memaintenence software pada satu per satu 

komputer. 

2. Komputer yang ada pada laboratorium sekolah bekerja dengan sangat 

lambat, karena software tidak terpelihara dengan baik. 

3. Spesifikasi komputer sangat rendah untuk aplikasi-aplikasi yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran di laoratorium sekolah.  

 

C. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah yeng telah diuraikan, maka 

penelitian ini membatasi masalah pada : 

1. Mengoptimalisasi laboratorium sekolah dengan sistem LTSP dalam 

kegiatan di laboratorium. Kegiatan yang dimaksud meliputi 

penggunaaan proses booting, open office, web browser. 

2. Membandingkan harga untuk meningkatkan spesifikasi semua 

komputer dengan meningkatkan satu komputer saja dengan sistem 

jaringan terpusat menggunakan LTSP. 

3. Melakukan wawancara terhadap guru dalam penggunaan laboratorium 

sekolah sesudah diterapkan sistem jaringan terpusat menggunakan 

LTSP. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitan dengan menggunakan Linux Terminal Server 

Project ini adalah : 
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1. Menggunakan sistem LTSP agar perawatan software pembelajaran 

cukup pada satu komputer saja 

2. Mendiskripsikan hasil optimalisasi laboratorium sekolah dengan sistem 

jaringan terpusat menggunakan LTSP (Linux Terminal Server Project). 

3. Menggunakan sistem LTSP komputer dengan spesifikasi rendah dapat 

menjalankan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran di SMP 

Bhayangkari Karangpandan. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan manfaat yaitu: 

1. Centralized and easy to maintance, pada Linux Terminal Server Project 

semua aktivitas terpusat di server. Kustomisasi sistem dan dalam 

membuat manajemen komputer dan jaringan lebih mudah karena hanya 

mengurusi satu server saja. 

2. Easy backup, dengan terpusatnya penyimpanan di server membuat 

sistem backup lebih mudah karena hanya melakukan backup pada 

media penyimpanan di server. 

3. Low risk, risiko terhadap virus/ worm akan rendah karena virus/ worm 

tidak dapat bekerja pada sistem linux. 

4. High security, faktor keamanan relatif cukup tinggi karena pada sisitem 

jaringan terpusat menggunakan LTSP memiliki tingkat account yang 

berbeda. 
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5. Legal, solusi legal terutama bagi sekolah karena tidak perlu  melakukan 

ilegal untuk menggunakan sistem operasi maupun aplikasi diatasnya. 

Hal ini karena linux merupakan operating system yang bersifat free atau 

berlisensi publik. 

6. Complete software packages, dibandingkan dengan sistem operasi lain 

yang proprietary/ closed source, paket – paket yang umumnya 

diberikan oleh distribusi linux sangat lengkap dan tersedia bebas. 

7. Reability, berdasarkan design dan implementasi dari sistem ini, maka 

terganggunya suatu client tidak berdampak terhadap integritas sistem 

karena sistem linux terkenal stabil dan reliable. 

8. Secara umum kebebasan yang ditawarkan dapat memberikan keluasan 

dan fleksibilitas bagi pengguna, administrator, maupun pemilik untuk 

menggunakan, mempelajari, memodifikasi, meningkatkan, serta 

mendistribusi apa saja yang ada di dalam GNU/ Linux sistem dan 

LTSP, sepanjang mengikuti lisensi yang disertakan dalam setiap paket 

perangkat lunak. 

9. Smart solution for smart society, dalam perangkat lunak bebas dan 

opensource, kita dibiasakan untuk membaca, mempelajari, mencoba, 

dan mengembangkan apa uang ada didalamnya. Dari fitur – fitur yang 

lengkap, misalnya di sekolah para siswa dapat diberikan mata pelajaran 

pemrograman, jaringan, maupun hanya sekedar utak – atik desktop dan 

banyak hal lain dapat dilakukan. Serta dengan danya kultur berbagi dan 

membantu satu sama lain tanpa takut di cap sebagai pembajak, 



7 

 

penjahat, dan lain – lain. Dari sini, tiap – tiap individu akan terbentuk 

kelompok dan akhirnya menjadi masyarkata yang cerdas (smart 

society). 

10. Low cost, biaya pengadaan komputer dapat diperkecil/ bisa dialihkan 

untuk penambahan client agar lebih banyak karena pada tiap client tidak 

perlu menggunakan harddisk. 

11. Long term, komputer – komputer lama yang memiliki spesifikasi 

rendah dapat dimanfaatkan pada sistem LTSP ini. 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penelitian 

sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Merupakan bagian dari laporan skripsi yang berisi hal – hal 

yang mendukung latar belakang. Bab pendahuluan penting 

sekali sebagai media penyampaian alasan mengapa sistem perlu 

dibuat. Bab ini selain berisi tentang latar belakang, juga terdapat 

bahasan lain, yaitu tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bagian dari skripsi yang berisi tentang teori – teori 

yang mendukung judul skripsi. Bab tinjauan pustaka berisi 

tentang beberapa referensi berupa buku LTSP. Bab ini 
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menjelaskan cara kerja sistem jaringan terpusat menggunnakan 

LTSP. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Merupakan inti pokok dari penelitian, karena menuliskan 

kebutuhan dalam pengerjaaan penelitian. Bab metode penelitian 

ini berisi antara lain proses pengambilan data yang dibutuhkan 

penulis dengan mencantumkan waktu dan tempat penelitian, 

kebutuhan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk 

penelitian, dan alur penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian dari skripsi yang mencantumkan penelitian 

baik data yang diperoleh dan hasil analisa yang telah didapat. 

Bab ini memaparkan hasil penelitian secara logis sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang sedemikian rupa. 

BAB V    PENUTUP 

Merupakan bagian dari laporan skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap 

tujuan penelitian. Saran merupakan pendapat penulis tentang 

penggunaan LTSP di SMP Bhayangkari Karangpandan. 

 


